
lr,vaniska. dnia 2020- l 0-26

Dyrektor Gnlinnego Zespołu Ekonomiczno-Administracvjnego Szkół w Ilvaniskach oglasza nabór
na lvolne stanowisko urzędnicze w Gminnynr Zespole Ekonomiczno-Adnlinistracyinym Szkół

w lwaniskach, ul. Opatowska 25, 27 -570 Iwaniska

1. Stanowisko pracy: referent

2, Niezbędne wymagania d|a kandydatów:

a) obywatelstrvo polskie;
b) pełr-ra zdolIlość do czyllllości prawnych oraz korzystanie z pełni prau, publicznych]

brak skazar-ria prawomocnym r,vyrokienl sądu za Llnryślne przestępstwo ścigane z oskarżeIlia
pLlblicznego lLrb unlyślne przestępstrvo skarbowe,

c) wykształcenie wyzsze:
d) minimunl półroczny staz pracy lv adtninistracji sanrorządowei lub rządowejl
e) nieposzlakowana opinia;

0 znajorność i umiejętność stosowania przepisórv prawa z zakresu:
ustawy z dnia lzl czerwca l960 r. z poźll. zm,- Kodeks postępolvania admirlistrac!nego

- rtstawy o samorządzie gminnynr,

- ustawy o systenrie oświat1,,

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. z poźn. zrn. o świadczeniacll rodzintlych,
ustawy z dnia 1l lutego 2016 r. z poż:l. o ponlocy patistwa rł tł,r,chorł,arliu dzieci,
RozporządzeniaRadyMinistrorvzdnia3Ornaja2018r,z poźn,zn,rvsprar.r,ieszczegółolr,1,,,ch
r.varutrków realizacji rządorł ego progfalllLl ..Dobry, Start".

3. Dodatkowe wymagania dla kandydatólv

a) biegła znajomośc obsługi konrputera (zIlajolnośc pakiettr Microsoft Ot]-ice, obsłLrgi ePtJAĘ lJrnpatia,
programu Sygnity do obsłLrgi świadczeli);

b) umiejętność pracy w zespole;
c) kornLrnikatywność i krrltura osobista;
d) sanrodzielnośc w działarliu i r,vykazyr.vanie własnej inicjatywy;
e) rrmiejętnośc allalizy problemu i poprarvnego rvyciągania wnioskówl
f) umiejętność pracy pod presją czasu.

4. Zatlania wykonl.rvane na stanowisku:

a) przl,jmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączorle_j dokLrmentacji u,sprawie o przl,zllallie
śr.l,i adczen i a wychowarvczego, dobr.v staft l

b) prowadzenie postępo\Ą,allia adnrinistracy,jrlego w, sprarvach z zakrestt śrviadczeIlia
wychowawczego. dobry stańl

c) pobieranie inforrnacji i zaślviadczeti z Centralnego SysteI,nu IIlforlłatyczlego Zabezpieczenia
Społecznego Emp@tia;

d) Lrdzielanie iIlformacji o trybie postępowania rv sprar,vach dotyczących uprawnieri do ślł,iadczerlia
rvychowawczego, dobry staft ;

e) r,vspółpraca z wnioskodar,vcami. instyttrcjallli iorgarrizacjami w zakresie pozyskirvania
i sprar.vdzania dokumentac.ji niezbędnej dla przyzl]awallia prawa do porł,yzszego świadczenia:

0 przetwarzanie danych osób korzystających ze świadczeti w koInprrterolvej bazie dall1,cłl
(decyzj e admi nistracyj tle. postallorv i en i a. zar.viadonr i en ia, zaświadczerr ia):

g) sporządzallie list wypłat świadczeń. zgodrrie z wydanylni decyzjaIni administracyjllylni:
h) sporządzanie a1,1aliz i sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy paIistwa w lvychowaniu dzieci,

a takze programLl ,.Dobry Staft";
i) sporządzaniezapotrzeborvallianaśrodki fitransor.ve:

prowadzenie postępowallia \\ sprarvie ustalenia nietlaleznie pobranych ślviadczcli
rvychowawczych;prowadzenie irinych spraw wynikających z ustawy o polllocy paristrva



5,

w \yychowaniu dziecil
j) udział w szkoletliach lv celu podnoszenia Llniejętności i kwalifikac.ii zar,voclowych:
k) rvykonyr,r,anie innych czytlności zlecony,ch przez Dyrektora jednostki rv t,amirclr za.jrnorvaIlegcl

stanowiska i obowiązLrjących przepisów.

Warunki pracy na danym stanowisku:

a) rniejsce wykonywaIlia pracy Gminny Zespół Ekonomicztlo-Adnlinistracyjrly, Szkoł
lł, Iwaniskach (ul. Opatowska 25, 21 -570 lwaniska);

b) rvynliar czasu pracy -pełny etat;
c) rodzaj umowy - ulTlowa o pracę:
d) rvynagrodzenie zasadnicze zgodne z regulanlinellt \\,\/llagfadzania GZEAS llvaniska.

Wymagane dokumenty:

a) Zyciorys (CV) i list n-rotywacyjny;

b) Oryginał kwestionariusza osoborvego dla osob1 trbiega_jącej się o zatrudnieIlie:

c) Kserokopie dokumentórv potr.vierdzająclch posiadalle rrr kształcenie oraz staz pracy.

d) I(serokopie dokumentów o ukończeniu kLlrsóli podnoszący,,ch krvalifikacje;

e) Kserokopia dokumentu tozsamości,

f) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciu,skazali zdrorvottll,ch do rvykonyr,vania pracv na stallowisl<lt
ref-erenta:

g) Oświadczenie , ze kandydat nie był skazaIly pra\\,olllocllvm w,yrokieIl za unlyślne przestępstrv<;
ścigane z oskarzenia publicznego lub LrInyślne przestępstwo skarbolve;

h) Ośrviadczenie o posiadaniu pehej zdohlości do czyllności prarvnych oraz korzystal,ia z pełni prarv
publicznych;

i) Ośrviadczenie kandydata o wyrazeniu zgody lla przetr,varzarńe danych osobowych dla potrzetl
niezbędnych do realizacji procesLl rekrutacji:

j) Inne dodatkowe dokunlenty potwierdzające Lrnliejętności lub osiągnięcia zawodowe.

Wymagane dokumenty takie jak list nlotylvacyjny, zyciorys (CV), powillny być opatrzone klaLtztllą:
,,Wyrazam zgodę na przelwarzanie nrcich. danych r,ro6ov,ych zawarĄ)ch v,o,/brcie pr(lc)) dlu potr:eLl
niezbędnych do realizacji procesu reh,ulacji zgoclnie z ustas,fq z dn.ia l0 maju 2()]8 roku o ochrołlie tlctn)lcl.t
osobovuych (Dz, U. z 20lB r. poz. 1()()0). PrĘmuję do u,ia.domościJakt obowic1zku publikclcji ll, Biul.et.y-nie
Inforntctcji Publicznej ntoich danych osobov,ych, zgodnie z v)ylllogami ustaluy z dnią 2l listrlpadct 2()()B roktt
o pracownikach samorzqdowych (Dz. tJ. z 2()18 r. pclz. l260) " z własnoręcznyl-Il podpisem.

7. Dodatkowe informacje

a) wymagane dokumenty, ttl-nieszczone w zaInkniętej kopercie z dopiskienl ,,KONKURS NA
STANOWISKO REFERENTA" należy składać do dnia 09-11-2020 r. do godz. 15.00 tla irclres:
Gnlinny Zespoł E,konomiczno-Adnrinistracy.iny Szkół w lwaIliskach, Lrl. Opatowska 25, 21-510
Iwaniska;

b) dokumenty, które wpłyrrą do GZEAS lr,vaniska po rvyźej określonym termiIlie nie bęclą
roZpatrywane,
a osoby, które nie spełrrią wymogów formalnych nie będę o tym inforrnowane:

c) lista kandydatów, którz5, złożyli aplikację oraz lista kandydatów l<torzy spełnili wvnragania
fornralne izostali zakwalifikor,vani do IlI etapLr jakim będzie rozmowa krvalifikac_vina rvraz

6.



I

z iego terrninenr zostaną powiadomieni telefbnicznie;
informacja 6 q,yniku lrabortt będzie ogłoszona w Biulet1,1ię lrlformacji Ptrbliczrle_i

(bttp]llyą,:irtiąpVbi/ ;

konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna porvołana przez Dyrektora GZEAS Ir.vanislęa.

zastrzega się mozliwość rrnieważrlienia konkursu bez podania prz),czyll}/,

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 15 860 1 1 75.
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